
 

 

 

อตัราค่าบริการ  ต่อท่าน เป็นสกุลเงินไทยบาท 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

1 – 5 พฤศจิกายน 2562 29,999 7,000 

ราคาเด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 



 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 

ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั เย็น 

1 พ.ย. 62 

กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมือง) – 

โคลมัโบ (สนามบินบนัดารานัยเก) – แคนด้ี 

– โชวร์ะบ าพ้ืนเมือง 

GOLDEN CROWN 

HOTEL (5 ดาว)  
  

Covanro 

Hotel 

Golden 

Crown 

Hotel 

2 พ.ย. 62 
วดัพระเขี้ ยวแกว้ – รถไฟสายโรแมนติค       

จากแคนด้ี สู ่เมืองนูวาร่า เอลิยา 

GOLDEN RIDGE 

HOTEL (5 ดาว) 

Golden 

Crown 

Hotel 

Golden 

Ridge 

Hotel 

Golden 

Ridge 

Hotel 

3 พ.ย. 62 
เมืองนูวาร่า เอลิยา – พิธีทอดกฐิน –  

เมืองอูลกอลลา่  

RIU HOTEL  

(5 ดาว) 

Golden 

Ridge 

Hotel 

Belihuloya 

Restaurant 
RIU Hotel 

4 พ.ย. 62 เมืองอูลกอลลา่ – เมืองกอลล์ – โคลมัโบ 
HILTON HOTEL 

(5 ดาว) 

RIU 

Hotel 
RIU Hotel 

King 

Coconut 

Restaurant  

5 พ.ย. 62 
โคลมัโบ (สนามบินบนัดารานัยเก) – 

กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมือง)  
------ 

HILTON  

Hotel 
    

 

วนัท่ี 1 พ.ย. 62   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โคลมัโบ (สนามบินบนัดารานยัเก) – แคนด้ี 

 06.30 น.   คณะท าการเช็คอินดว้ยตวัเองท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบิน  

                  โดยสายการบิน LION AIRLINES 

 08.35 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินบันดารานัยเก ประเทศศรีลังกา โดยสายการบิน LION AIRLINES 

เท่ียวบินท่ี SL230 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองรวมสูงสุดไมเ่กิน 30 

กิโลกรัม ตอ่ทา่น และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 

 10.30 น.  ถึงสนามบินดารานัยเก (เวลาท่ีประเทศศรีลังกา ชา้กวา่ท่ีประเทศไทย 1ชั่วโมง 30 นาที ) ทางบริษัท

แนะน าใหลู้กคา้ท าการปรับนาฬิกาทนัทีท่ีไปถึงเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัเวลานัดหมาย หลงัผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าสมัภาระ และศุลกากร ตวัแทนของบริษัท ชูป้ายตอ้นรับบริเวณสนามบิน 

จากน้ันน าทุกทา่นเดินทางเขา้สู ่“เมือง เนกอมโบ” 

วนัท่ี ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

1 พ.ย. 62 SL230 ดอนเมือง (DMK) บนัดารานายาเก (CMB) 08.35 10.30 

5 พ.ย. 62 SL 231                            บนัดารานายาเก(CMB) ดอนเมือง (DMK) 09.30 14.45 



 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของ COVANRO HOTEL 

น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั เมืองแคนด้ี (KANDY) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ     

2.30 ชั่วโมง.) เดินทางถึงเมืองแคนด้ี น าทา่นเขา้ กราบนมสัการ องคส์มเด็จพระสงัฆราช ของ

ประเทศศรีลงักา ณ วดัมลัละวตัตะเมืองแคนด้ี หรือวดัพระอุบาลี พระธรรมทูต ท่ีย่ิงใหญท่ี่สุดใน

ประวติัศาสตร์ไทย ในพ.ศ. 2295 แผน่ดินพระเจา้อยูห่วับรมโกษ 

แห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ไดจ้ ัดส่งพระสงฆ์ไปใหบ้รรพชา

อุปสมบทแกกุ่ลบุตรชาวศรีลงักา ตามค าขอรอ้งของพระเจา้กีรติศิ

ริราชสิงหะ แห่งศรีลงักา ซ่ึงส่งราชทูตเขามาขอพระสงฆจ์าก

สยาม เพ่ือไปทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาในประศรีลงักา ซ่ึงเส่ือม

โทรมลงมากในขณะน้ัน ซ่ึงในครั้งน้ันคณะธรรมทูตจากกรุงศรี

อยุธยา ท่ีเดินทางไปยงักรุงลงกา ในขณะน้ันมีจ านวน 25 รูป

ประกอบดว้ยพระสงฆ ์18 รูป สามเณร 7 รูป โดยมีพระอุบาลีมหา

เถระและ พระอริยมุนีมหาเถระเป็นหวัหน้า และเป็นจุดเร่ิมของ

การเกิดพุทธศาสนานิกายสยามวงศ ์ในประเทศศรีลงักาอีกดว้ย 

 
 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทา่นชมการแสดง “โชวร์ะบ าพ้ืนเมืองจากชาวแคนเด้ียน” หรือ KANDY CULTURAL 

DANCE SHOW โชวใ์ชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นการแสดงพ้ืนเมืองของเมืองแคนด้ีท่ีมีช่ือเสียง      

ในประเทศศรีลงักา โดยระบ าแคนด้ี มีลกัษณะของการแสดงแบบเขม้แข็ง มีการตีลงักา ผสมผสานกบั

กายกรรม ใชเ้คร่ืองดนตรี ประเภทกลอง เป็นหลกั เน้นการดนตรีในจงัหวะสนุกสนาน ครึกครืน

นอกจากน้ัน คุณยงัจะไดช้มความสวยงามขอบชุดแตง่กายท่ีมีเอกลกัษณ์ ท่ีมีสีสนั และมีวสัดุท่ีมีเสียง 

พวกกระด่ิง ซ่ึงชว่ยสง่เสียงสอดคลอ้งไปกบัดนตรีประกอบการแสดง  จบการแสดงน าทา่นเขา้สูท่ี่พกัเพ่ือ

ท าการเช็คอินโรงแรม 

 

 



 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารของ GOLDEN CROWN HOTEL 

พกัท่ี  GOLDEN CROWN HOTEL ( 5 ดาว) ( http://www.thegoldencrownhotel.com/ ) 

 

วนัท่ี 2 พ.ย. 62    วดัพระธาตุเข้ียวแกว้ – แคนด้ี – รถไฟสายโรแมนติค – เมืองนูวาร่า เอลิยา  

05.30 น าคณะเขา้สักการะองคพ์ระบรมสารีริกธาตุ ณ “วดัพระธาตุเข้ียวแกว้” (THE TEMPLE OF THE 

TOOTH RELIC) ทุกทา่นกรุณาแตง่ชุดสีขาวทัง้ชุดเทา่นัน้ เพ่ือพิธีกรรมทางศาสนา วดัแหง่น้ีเป็นสถานท่ี

ประดิษฐาน พระทนัตธาตุ หรือท่ีรู ้จกักนัในนาม พระบรมธาตุเข้ียวแกว้ ท่ีไดร้ับการยอมรับว่า         

เป็นองคจ์ริงขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และเป็น

เพียงองคเ์ดียวท่ีปรากฏบนโลกมนุษย ์โดยมีหลกัฐานรองรับ

ความถูกตอ้งตรงตามพระคมัภีร์มหาวงศ ์ดว้ยวา่พระทนัตธาตุ

หลงัจากการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ มีอยูด่ว้ยกนั 4 องค ์

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 9 ซ่ึงพระบรมธาตุเขี้ ยวแกว้ได ้

ประดิษฐานอยู่บนแผ่นดินแห่งน้ีมาโดยตลอด มิเคยถูก

น าออกไปไว ้ณ สถานท่ีอ่ืนเลย หลงัจากเสร็จพิธีน าคณะกลบัสูท่ี่พกั 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ GOLDEN CROWN HOTEL 

  น าทา่นชม เมืองแคนด้ี (KANDY) มาจากค าวา่ Kanda เป็นภาษาสิงหล แปลวา่ เนินเขา เน่ืองจาก

แคนด้ีอยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1,600 ฟตุ ช่ือเดิมคือ ศิริวฒันานคร หรือ สิงหขนัธนคร ตามช่ือของฤาษี

ตนหน่ึงท่ีเช่ือกนัวา่เคยอาศยัอยูท่ี่น่ี ชาวเมืองสิงหลเรียก “ขนัธะ” หมายถึง กองหินหรือภูเขา ตอ่มาเม่ือ

http://www.thegoldencrownhotel.com/


องักฤษเขา้ครองเมือง การเรียกขนัธะ จึงออกเสียงส าเนียงตามฝรั่งวา่ แคนดิ หรือ แคนด้ี เมืองน้ีอดีตเคย

เป็นท่ีมัน่สุดทา้ยของกษัตริยสิ์งหล กอ่นท่ีเสียดินแดนใหก้บัจกัรวรรดิองักฤษในปี พ.ศ.2358  น าทา่นข้ึน

สู่จุดชมวิวเมืองแคนด้ี ใหท้า่นไดม้องเห็นบรรยากาศเมืองแคนด้ีจากมุมสูง ผา่นชม ,จตุัรัสและหอนาฬิกา

กลางใจเมือง, เทวาลยั, โบสถค์ริสต,์ มสัยิต ซ่ึงอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน จากน้ันน าทา่นชมและ            

ชอ้ปป้ิงท่ีรา้นอญัมณี หน่ึงในสินคา้หลกัท่ีท ารายไดใ้หป้ระเทศศรีลงักา  

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นข้ึน รถไฟสายโรแมนติค ของศรีลงักา จาก สถานีเมืองแคนด้ี สู่ สถานี

เมืองนูวาร่า เอลิยา (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ซ่ึงไดร้ับคดัเลือกวา่เป็นหน่ึงในรถไฟสายคลาสสิคท่ีสุด

ในเอเชีย จากนิตยาสาร Lonely Planet ประจ าปี 2017  โดยบรรยากาศสองขา้งทางของเสน้ทางรถไฟ

สายน้ีท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี และเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กัและเป็นท่ีนิยมมากข้ึนในหมู่นัก

เดินทางชาวยุโรปท่ีชอบการน่ังรถไฟ ระบบขนส่งทางรถไฟในศรีลงักาน้ันเร่ิมตน้ในปี 1864 โดยรัฐบาล

องักฤษสรา้งไวเ้พ่ือใชใ้นการขนส่งใบชา และกาแฟจากยอดเขา มุง่สู่เมืองหลวงโคลมัโบ ดงัน้ันระหวา่ง

ทางเราก็จะไดผ้า่นไร่ชาบนเนินเขา ป่าไมเ้ขียวขจี สะพานขา้มแมน่ ้ากลางหุบเขา และทิวทศัน์ชนบทและ

ธรรมชาติแบบศรีลงักา  

 

 

 

 

 

 
 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของ GOLDEN RIDGE HOTEL 

 น าทา่นชมบรรยากาศ เมืองนูวาร่า เอลิยา (NUWARA ELIYA)  เมืองเล็กท่ีซอ่นตวัอยูบ่นหุบเขา 

และ ไดร้ับการขนานนามวา่ “ลิตเต้ิล อิงแลนด”์(LITTLE ENGLAND) อดีตเมืองตากอากาศของ

ชาว  องักฤษ สมยัท่ีประเทศศรีลงักา ยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ สมัผสักล่ินอายเมืองจ าลอง

ขององักฤษ อาทิ ตึกรามบา้นชอ่งท่ีสรา้งในสไตลอ์งักฤษยุคสมยัพระราชินีแอนน์ ไปรษณียท่ี์มีฉากหลงั

อนังดงามตัง้อยูก่บัเทือกเขาหุบเขาน ้าตก และ วิวท่ีเต็มไปดว้ยความงดงามของไร่ชาซ่ึงเป็นตน้ก าเนิด

ของชา Ceylon ชาท่ีไดร้ับการขนานนามวา่มีคุณภาพดีติดอนัดบัโลก จากน้ันน าทา่นเดินทางกลบัสู่ 

เมืองแคนด้ี ระหว่างทางน าทา่นแวะชมไร่ชา-โรงงานผลิตชา เขา้ชมกระบวนการผลิตชาท่ีข้ึนช่ือใน

โรงงาน เชิญทา่นอิสระพกัผอ่น ณ ไร่ชา ทดลองจิบชาพรอ้มด่ืมด ่ากบัธรรมชาติและถา่ยรูป เป็นท่ีระลึก 

หรือเลือกซ้ือของฝาก ชาซีลอนอนัเล่ืองช่ือท่ีมีใหท้า่นเลือกมากมาย จากน้ันน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  



 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารของ GOLDEN RIDGE HOTEL  

พกัท่ี  THE GOLDEN RIDGE HOTEL (5 ดาว) ( http://www.thegoldenridge.com/ ) 

 

วนัท่ี 3 พ.ย. 62    เมืองนูวาร่า เอลิยา - พิธีทอดกฐิน - เมืองอูลกอลล่า 

 

06:00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ GOLDEN RIDGE HOTEL  

08.00 น.  น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ ว ัด  SRI SUVISUDDHARAMAYA 

TEMPLE เพ่ือร่วมเป็นเจา้ภาพในพิธีถวายองคก์ฐิน 

รายไดจ้ากการร่วมท าบุญทอดกฐินในครั้งน้ี จะน าไปบรูณะ

ท านุบ ารุงซอ่มแซมหลงัคา ธรรมศาลาท่ีช ารุดทรุดโทรมจาก

กาลเวลาท่ีใชง้านมายาวนาน ขบวนพาเหรดแหง่องคก์ฐินจะ  

เร่ิมในเวลาประมาณ 10.00 น. ทา่นจะไดส้มัผสักบัขบวน

พาเหรด และการตอ้นรับแสนอนัอบอุน่ซ่ึงแสดงออกมาจากจิตศรัทธาของชาวบา้นและทอ้งถ่ินใกลเ้คียง 

เทศกาลทอดกฐินน้ีถือเป็นเทศกาลทางพุทธศาสนาท่ีจะมีข้ึนเพียงปีละครั้ง โดยมีชว่งระยะเวลาประมาณ 1 

เดือนหลงัจากวนัออกพรรษา ในทางจนัทรคติจะนับเอาวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 11 เป็นวนัออกพรรษาและ

เป็นวนัเร่ิมเทศกาลทอดกฐิน และจะส้ินสุดลงในวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน 12 ซ่ึงตรงกบัวนัลอยกระทงของไทย 

โดยพิธีทอดกฐินน้ีถือเป็นประเพณีปฏิบติักบัชาวพุทธ เถรวาท ในประเทศ  บงัคลาเทศ กมัพูชา ลาว พมา่ 

ศรีลงักา อินเดีย และไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thegoldenridge.com/


12.30 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Belihuloya 

 จากน้ันน าทา่นเดินทางสูเ่มืองอลูกอลล่า (AHUNGALLA) (ระยะทาง 185 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง.) เมืองอูลกอลลา่ เป็นหน่ึงในเมืองตากอากาศริมทะเลทางดา้นใตฝ้ั่งตะวนัตกออกของ

ประเทศศรีลงักา ระหวา่งทางใหท้า่นไดช่ื้นชมบรรยากาศ และธรรมชาติขา้งทางของประเทศศรีลงักา  

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารของ RIU HOTEL  

พกัท่ี  RIU HOTEL (5 ดาว)  

(https://www.riu.com/en/hotel/sri-lanka/ahungalla/hotel-riu-sri-lanka/) 

 

วนัท่ี 4 พ.ย. 62    เมืองอูลกอลล่า – เมืองกอลล์ – โคลมัโบ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ RIU HOTEL 

 จากน้ันน าทา่นเดินทางเขา้สู ่เมืองกอลล์ GALLE (ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) 

 เมืองตากอากาศริมชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เป็นเมืองตากอากาศ    

ท่ีสวย มีเอกลกัษณ์ และมีเสน่ห์ท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศศรีลงักา น าท่านเย่ียมชมเขตมรดกโลก              

เมืองเก่าของเมืองกอล์ลท่ีมีบา้นเรือนแบบตะวันตกโบราณ  ชม THE DUCTH FORT หอนาฬิกา 

ประภาคารโบราณ ป้อมปืนใหญ ่ซ่ึงถูกสรา้งโดยชาวดตัส ์เม่ือศตวรรษท่ี 17 ในสมยัยุคลา่อณานิคม และ

ปัจจุบนัหอนาฬิกาไดมี้การบูรณะและซอ่มแซมใหดู้ใหมแ่ละทนัสมยัข้ึน อิสระใหท้า่นเดินชม และถา่ยภาพ

บรรยากาศ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางกลบัสูโ่รงแรม 

  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของ RIU HOTEL 

จากน้ันน าคณะเดินทางสู ่“กรุงโคลอมโบ” (Colombo) เมืองหลวงของประเทศศรีลงักา (ระยะทาง 76 

กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) โคลมัโบ มาจากช่ือภาษาสิงหลเดิมว่า โคลาอมับาโทตา 

(Kola-Amba-Thata) แปลว่า ท่าเรือท่ีมีตน้มะม่วง ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ชาวโปรตุเกสดดัแปลง

ช่ือน้ีเพ่ือเป็นเกียรติแก ่คริสโตเฟอร์ โคลมับสั  โคลมัโบ เป็นเมืองหลวงและเขตเศรษฐกิจส าคญัใน

ปัจจุบนั เป็นเมืองใหญท่ี่สุดของประเทศศรีลงักา มีอาณาเขตติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ยาวประมาณ 

https://www.riu.com/en/hotel/sri-lanka/ahungalla/hotel-riu-sri-lanka/


14 กิโลเมตร ชาวสิงหลเรียกโคลมัโบว่า “โคลอมบา” ในชว่งท่ีประเทศศรีลงักาไดต้กเป็นเมืองข้ึนของ

องักฤษเม่ือ พ.ศ. 2339 น้ัน ท าใหโ้คลมัโบไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการติดตอ่คา้ขาย   

  น า ท่ า น ช ม  “วัด กัล ย า ณี ร า ช ม ห า วิ ห า ร ” 

(KENLANIYA TEMPLE) ซ่ึงชาวศรีลงักาเช่ือว่าเม่ือ

กว่า 2,500 ปี มาแลว้พระพุทธเจา้ไดเ้คยเสด็จมา

ประทับน่ังบนรัตนบัลลังก ์ทองค าท่ีว ัดแห่งน้ี และ

พระพุทธเจา้ไดท้รงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั้งแรกยงั

สถานท่ีน้ี จึงไดมี้การกอ่พระเจดียค์รอบบลัลงักท์องค า

น้ันไว ้ภายในวิหาร มีภาพเขียนแสดงเร่ืองราวตา่งๆทาง

พระพุทธศาสนามากมาย ใหท้า่นใดช้ม  

  จากน้ันน าทา่นขบัรถชมเมืองโคลมัโบ ผ่านชมอาคาร

ท่ีระลึกการประกาศอิสระภาพ INDEPENDENCE 

MEMORIAL HALL ทีถูกสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์

ของประเทศศรีลงักาท่ีไดร้ับเอกราชจากองักฤษเม่ือปี 

พศ. 2491 หลงัจากท่ีเป็นอาณานิคมของตา่งชาติมา

เกือบ 500 ปี  

  ชม “วดัคงคาราม” (GANGARAMAYA TEMPLE) 

อนัเป็นท่ีสังฆกรรม ชมรูปปั้นสลกัปูนอนัสวยงามใน

วิหารและโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ์ห่งแรกของ

ศรีลงักา ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธ   รูป

ปางมารวิชยัสีเหลืองสดใสและประกอบไปดว้ยภาพ

จิตรกรรมฝาผนังอนังดงาม นอกจากน้ัน ท่ีวัดน้ียงัมี

อาคารท่ีเก็บรักษาโบราณวตัถุและส่ิงมีคา่ตา่งๆมากมาย

ทางศาสนา และ ผา่นชม วิหารกลางน ้า ซ่ึงรอบๆวิหาร

มีพระพุทธรูปมากมายท่ีน ามาจากประเทศไทย  จากน้ัน

น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงท่ี หา้ง โคลมัโบ ซิต้ี เซ็นเตอร ์

COLOMBO CITY CENTER (CCC) ศูนยก์ารคา้ครบ

วงจร ทนัสมยั แห่งใหมใ่จกลางกรุงโคลอมโบ รวมการ

บริการทุกอยา่งท่ีลูกคา้ตอ้งการเชน่ ภตัตาคาร อาหาร 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เส้ือผา้ รองเทา้ ประเป๋า เคร่ืองประดบั ทัง้ใน และตา่งประเทศ  

 



 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารริมทะเล King Coconut Restaurant  

ท่ีพกั              HILTON HOTEL ( 5 ดาว)  

                   (https://www3.hilton.com/en_US/hi/search/findhotels/results.htm?view=LIST) 

 

วนัท่ี 5 พ.ย. 62    สนามบินบนัดารานยัเก - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ HILTON HOTEL 

                   ไดเ้วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินบนัดารานัยเก เพ่ือเช็คอิน ไฟลท์ SL230 กลบัสูก่รุงเทพฯ 

09.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบิน LION AIRLINESเท่ียวบินท่ี SL230 

14.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  

 

**************** End of Program ****************** 

****โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั**** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัแบบหมูค่ณะ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) โดย LION AIRLINES 

 คา่รถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง เป็นมคัคุเทศก์

ทอ้งถ่ิน พูดภาษาองักฤษ  

 คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2 ทา่น ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 

 คา่อาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการและน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดตอ่ทา่น 

 คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงท่ีระบุตามรายการ 

 มีบริการหวัหนา้ทวัร์ ดูแลคณะจากประเทศไทยตลอดทริป  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท อ่ืน ๆ ตาม

เง่ือนไขในกรมธรรม ์

 คา่บริการย่ืนและคา่ธรรมเนียมวีซา่ศรีลงักา (E-VISA) ส าหรับหนังสือเดินทางไทย 

https://www3.hilton.com/en_US/hi/search/findhotels/results.htm?view=LIST


เอกสารท่ีใชใ้นการย่ืนวีซ่า ส าเนาพาสปอร์ต ควรมีอายุเกิน 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง และควรมีหนา้วา่งข ัน้

ต ่า สองหนา้ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 เงินท าบุญตามก าลงัศรัทธา 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่คา่โทรศพัท ์คา่บริการซกัรีด เป็นตน้ 

 คา่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ คา่มินิบาร์, คา่เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 

 คา่น ้าหนักเกินพิกดัท่ีสายการบินก าหนด 

 คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 คา่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 20 USD ต่อท่าน ตลอดทริป 

 คา่ทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัร์ไทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 500 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน  

• ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 15,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) พรอ้มส าเนา

หนงัสือเดินทาง 

• ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่น

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลิก 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด. 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

 

 

 



หมายเหต ุ

• ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่

น ้ามนั หรือคา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมด

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ  

• บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

• รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ 

จากอุบติัเหตุตา่ง ๆ  บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ ไมส่ามารถเรียกคา่บริการคืนเป็นเงินได ้หากทา่นสละสิทธ์ิ

การใชบ้ริการใดๆตามรายการ เชน่ การไมร่ับประทานอาหารบางม้ือ ไมเ่ท่ียวตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 


